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INTRODUÇÃO
O título da presente dissertação de mestrado é “Regime da informação no mercado
de valores mobiliários – Função da informação no mercado de valores mobiliários
brasileiro”. A análise do título escolhido é o melhor ponto de partida para introduzir o tema
desenvolvido nesta dissertação, na medida em que tal análise evidencia duas ordens de
questionamentos que orientaram a elaboração e a organização do trabalho.

A informação se colocou desde a aurora do mercado de valores mobiliários como
um elemento fundamental para o funcionamento daquele mercado. O movimento em favor
da criação de um verdadeiro regime jurídico para a informação no mercado de valores
mobiliários é, no entanto, essencialmente uma criação do século XX. Até muito
recentemente, os acionistas e outros detentores de títulos privados contavam quase que
exclusivamente com a autorregulação das bolsas de valores e com seus próprios esforços
isolados para obterem informações sobre os valores mobiliários adquiridos ou à disposição
do público. Todavia, de modo paradigmático, tais demandas dos investidores ganharam
força institucional nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”) e no resto do
mundo a partir do advento da Crise de 1929.

Hoje, a informação é o principal eixo orientador da regulação do mercado de
valores mobiliários em todo o mundo. O que é mais, comparado a outros mercados, o
mercado de valores mobiliários possui um dos mais extensos, se não o mais extenso
arcabouço regulatório para disciplinar a produção, a divulgação e o uso da informação. É
lícito indagar, pois, como se justifica semelhante regime.

Assim se coloca o primeiro nível de questionamentos dos quais a dissertação de
mestrado pretende se ocupar. Vale dizer, como e por que a informação, e a regulação da
informação, conquistaram a importância de que hoje gozam no sistema do mercado de
valores mobiliários?

Para além destas questões, esta dissertação de mestrado defende que, à luz das
disposições relativas à ordem econômica constantes da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (“Constituição Federal”), a intervenção do Estado sobre o
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domínio econômico, criando um regime jurídico regulador da informação no mercado de
valores mobiliários, não é uma opção do legislador ou da Administração Pública, mas sim
um dever.

Por ser o mercado de valores mobiliários de vital importância para a ordem
econômica, a existência de um regime jurídico da informação adequado é instrumental
para a consecução dos fins de desenvolvimento e bem-estar definidos pela Constituição
Federal. Assim, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, corresponde a criação
de um regime jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários a um dever,
sendo que, nesta empreitada, deve o Estado, em qualquer hipótese, respeitar os ditames do
artigo 170 e os demais princípios contidos na Carta Magna.

Neste sentido, o segundo nível de questionamentos que orientaram a elaboração e a
organização do trabalho diz respeito ao papel desempenhado por um regime jurídico hígido
da informação para o mercado de valores mobiliários na ordem economica brasileira e no
processo de desenvolvimento nacional.

Isto posto, passa-se a seguir a descrever o caminho teórico que se estruturou para
responder tais questionamentos.

O Capítulo I tem por fim tecer algumas breves considerações introdutórias sobre a
informação e a ordem social. Tendo em vista os objetivos da presente dissertação de
mestrado, é mister perquirir o que é a informação e quais efeitos decorrem, para um
indivíduo ou para um grupo, da situação de possuir a informação correta ou não. Em suma,
é preciso compreender, na origem, o que faz da informação elemento tão central para a
ordem social e, principalmente, para a regulação do sistema do mercado de valores
mobiliários.

Assim, o Capítulo I avança a análise de que a informação é o vetor de
funcionamento da ordem social. Ao invés, contudo, de empreender uma análise do ponto
de vista evolucionista como já o fizeram outros autores, optou-se por concentrar a atenção
em um aspecto particular da informação, ligado ao seu papel nas relações travadas entre os
indivíduos.
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O que se quer destacar ao cabo é que a informação confere um poder a quem a
coloca a seu serviço. Outrossim, o indivíduo que possui e/ou controla a informação pode
exercer um enorme poder de influência nas relações sociais – seja tomando decisões para
si, seja influenciando comportamentos de terceiros. Ter informação é, efetivamente,
requisito para a ação humana orientada. Além disso, não raro a informação pode ser
mantida em sigilo, divulgada, distorciada e manipulada, a depender dos interesses que
comandam tais ações – invocando a ação de terceiros, às vezes em detrimento do interesse
destes. De modo correlato, a ausência da informação invariavelmente afeta a capacidade de
ação, resistência ou oposição do indivíduo, sujeitando-o à vontade do outro.

Antes de adentrar tais considerações, contudo, é preciso delimitar o enfoque do
estudo e situar o contexto a partir do qual a questão informacional será analisada. Nesse
diapasão, serão trazidas algumas noções básicas a respeito de ordem e da ordem social – a
partir das quais se tratará da informação.

A noção de ordem social partirá da gênese da ordem social burguesa, no século
XVIII. A fim de demonstrar que a ordem social é constituída por um conjunto de
interações humanas ordenadas de modo fundamentalmente constante, ainda que aptas a
transformações, serão trazidos à baila 3 (três) períodos históricos escolhidos: as revoltas
proletárias do século XIX, a Primeira Guerra Mundial e o fim da belle époque, e a crise
financeira de 2008. Estes exemplos têm por fim mostrar que a ordem social inaugurada na
transição da Idade Média para a Modernidade é sempre a mesma, ainda que a necessidade
de sobrevivência da própria ordem a tenha feito diferente ao longo dos séculos. No mais,
estas considerações serão aproveitadas em diversos outros momentos da presente
dissertação de mestrado.

Por fim, lançando mão de uma simplificação metodológica, discutir-se-á a relação
entre informação e poder na ordem social. Os Capítulos II e III aproximarão as
considerações de que se tratou acima do contexto da ordem de mercado e do sistema do
mercado de valores mobiliários, respectivamente.
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Outrossim, o enfoque do Capítulo II será transferido da ordem social para a ordem
de mercado. Neste contexto, serão trazidas considerações gerais a respeito da natureza do
mercado como ordem jurídica. Além disso, serão feitos os primeiros comentários a respeito
do sistema do mercado de valores mobiliários brasileiro, a começar por seus fundamentos
constitucionais.

Como se verá, a Constituição Federal se insere no conjunto das chamadas
Constituições Econômicas. Nesse diapasão, fez a Constituição Federal a opção por um
regime de mercado organizado, impondo ao Estado o dever de regular a atividade
econômica (vide artigo 174 da Constituição Federal) e de perseguir os objetivos de
desenvolvimento e bem-estar quando da implementação de políticas públicas, atuando no e
sobre o domínio econômico (vide artigo 170 e diversos outros). Estas normas determinam
um modo de atuação estatal, sendo que, no que diz respeito ao mercado de valores
mobiliários, tais normas impõem necessariamente a criação e a administração de um
regime jurídico para a informação.

O Capítulo II se encerra tratando da relação entre a informação e os mercados, em
geral. Ao final, o que se quer vincar é que as relações de poder que têm por base o
elemento informacional adquirem contornos ainda mais acentuados no ambiente de
mercado. Isto porque, em tal ambiente, não raro se verifica a figura da dominação, isto é, a
influência que se traduz justamente em condicionamentos para decisões de mercado. A
ordenação de sistemas (como o mercado de valores mobiliários) nos quais prevalecem as
relações de dominação é o fundamento do Direito Econômico, na qualidade de Direito da
Organização dos Mercados.

Nessa linha, o Capítulo II será concluído apontando por que as relações de
dominação de cunho informacional são particularmente agudas no mercado de valores
mobiliários. Cumprirá ao Capítulo III esclarecer, tendo por base os comentários avançados
sobre os fundamentos sobre os quais se deve sustentar a ordem econômica brasileira, por
que é dever do Estado impor e manter um regime jurídico adequado para a informação
naquele mercado.
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O Capítulo III cuidará, assim, do regime jurídico da informação em um sistema
específico: o mercado de valores mobiliários. Inicialmente, será destacada a importância
do mercado de valores mobiliários para a ordem econômica brasileira e para o atingimento
dos objetivos sociais que aquela constitucionalmente se propõe a alcançar (dos quais se
tratou no Capítulo II). Nesse sentido, serão tecidas algumas breves considerações sobre a
disciplina jurídica da poupança e do investimento.

Ao lado deste esforço de contextualização, seguirá a delimitação do sistema do
mercado de valores mobiliários, que se quer alcançar por meio da contraposição daquele
com o mercado financeiro em sentido estrito.

Por fim, será analisada a importância da informação para o mercado de valores
mobiliários brasileiro e, por consequência, do regime jurídico da informação para aquele
mercado. Concluir-se-á no sentido de que a existência e a manutenção de um regime
jurídico da informação hígido é dever do Estado, na medida em que tal regime é
instrumental para conter a prevalência da dominação informacional no mercado de valores
mobiliários.

Dito de outro modo, dadas as características de tal mercado, concluir-se-á que
somente a disciplina da norma jurídica pode impor a ordem e a segurança necessárias para
garantir o encaminhamento da poupança para o investimento e a preservação do próprio
mercado de valores mobiliários, e com isso permitir que aquele alcance suas finalidades
últimas de promoção do desenvolvimento e do bem-estar.

O Capítulo IV encerra o ciclo expositivo. Primeiro, serão analisados os eventos
ocorridos no início do século XX que cercam a criação e os fundamentos do regime
jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos. Tal
análise é imprescindível não só porque a experiência norte-americana, nos moldes como se
desenvolveu, foi efetivamente pioneira, mas porque o Brasil foi bastante influenciado pelas
normas de natureza informacional erigidas nos Estados Unidos, em particular o Securities
Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934.
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Ao fim desta etapa, será analisada a criação e o desenvolvimento do regime jurídico
da informação para o mercado de valores mobiliários no Brasil. Enfocando eventos a partir
de meados do século XIX, serão tecidas algumas considerações acerca da evolução da
atividade dos corretores de “fundos públicos”, títulos e valores mobiliários, principalmente
aqueles da praça do Rio de Janeiro. Em seguida, será investigado em maior detalhe o
nascimento do Sistema Financeiro Nacional na década de 60 (sessenta) do século passado.
Dentro do contexto das transformações sofridas pela ordem social brasileira no período,
será dado destaque às iniciativas empreendidas na década de 70 (setenta) pelo governo
militar brasileiro em favor da criação de um verdadeiro mercado de valores mobiliários
nacional – este último entendido como peça-chave de um programa mais abrangente de
promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento.

Nesse diapasão, tendo como foco principal os valores mobiliários emitidos por
companhias abertas, em particular as ações, merecem menção especial a Lei nº 6.385/76,
de 7 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.385/76”) e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“Lei nº 6.404/76”). A primeira trouxe em seu artigo 2º o elenco de valores mobiliários e
criou a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) – autarquia federal em regime especial
concebida nos moldes da U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). A segunda é
a lei brasileira que rege as sociedades anônimas. Ao lado da Lei nº 6.385/76, a Lei das S.A.
corresponde a um dos pilares fundamentais sobre os quais se sustenta o regime jurídico da
informação no mercado de valores mobiliários brasileiro. Outrossim, organizada sob o
princípio do full disclosure, a lei do anonimato não só estabelece uma série de obrigações
de divulgação de informações, como também positiva a proibição da negociação de valores
mobiliários com base em informações privilegiadas – o chamado insider trading.
Ao final, será analisado o “sistema de duplo registro” – técnica regulatória adotada
no Brasil também tendo por base a experiência norte-americana, por meio da qual a CVM
administra a divulgação de informações por emissores de valores mobiliários. Também
serão feitos alguns apontamentos adicionais tendo por objeto as obrigações de divulgação
de fatos relevantes que advêm do registro. No mais, serão tecidas breves considerações
derradeiras acerca da apuração de condutas e responsabilidades no âmbito do regime
jurídico brasileiro da informação.
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Finalmente, nas Conclusões, serão retomadas as conclusões parciais alcançadas nos
Capítulos I, II, III e IV.

Esta é a estrutura básica do trabalho, mas é imprescindível notar que o tema
“regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários” pode ser analisado sob
uma série de enfoques distintos. Por este motivo, algumas considerações se fazem
necessárias a respeito do que não será tratado na presente dissertação de mestrado. Assim:

i)

Não se adentrará a discussão, muito em voga nos Estados Unidos hoje, a respeito
da sobrecarga de informação no mercado de valores mobiliários, e do consequente
impacto desta sobrecarga na capacidade dos investidores de tomarem boas decisões
de investimento;

ii)

Não se cuidará das diversas formas possíveis de apresentação da informação para
os investidores (gráficos, tabelas, textos, etc.);

iii)

Não serão feitos julgamentos de cunho específico acerca do conteúdo
informacional que deve ser divulgado (como remuneração de administradores,
benefícios corporativos, etc.);

iv)

Não serão trazidos dados empíricos relacionados aos custos ligados à manutenção
de um regime de divulgação de informações, no Brasil, nos Estados Unidos, ou em
qualquer outro lugar;

v)

Não se aprofundará o estudo do papel da autorregulação no regime jurídico da
informação do mercado de valores mobiliários brasileiro;

vi)

Não será feita uma exposição do tipo “manual”, discutindo em detalhes as
obrigações surgidas para emissores e administradores no âmbito do regime jurídico
da informação do mercado de valores mobiliários brasileiro; e, por último,
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vii)

Não serão expandidos, para além dos objetivos imediatos desta dissertação, os
comentários tecidos a respeito da responsabilidade penal, administrativa ou civil
daqueles indivíduos ou entidades que violarem normas de conteúdo informacional.
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RESUMO
A presente dissertação de mestrado tem por objetivo tratar do regime jurídico da
informação no mercado de valores mobiliários brasileiro.

De modo geral, em um mundo marcado pela assimetria informacional, a
informação, por ser definida em termos de sua (i) relevância e (ii) novidade, se presta,
invariavelmente, às funções de conferir segurança e de reduzir as incertezas dos indivíduos
que a possuem. Em razão destas características, a informação exerce um papel fundamental
no mercado de valores mobiliários, vez que permite a tomada de decisão, a formação de
preços, e o exercício de direitos, deveres e poderes de conteúdo patrimonial.

Contudo, por conta das características do mercado de valores mobiliários, nele a
natureza da informação como expressão de poder e dominação se revela de forma mais
aguda do que em outros mercados. É dever do Estado brasileiro zelar pela existência e
evolução do regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários,
disciplinando a atuação dos participantes do mercado de modo a garantir interações mais
ordenadas, seguras e justas. Somente assim poderá o mercado de valores mobiliários
atingir suas finalidades constitucionais de promoção do desenvolvimento nacional e do
bem-estar.

PALAVRAS-CHAVE:

INFORMAÇÃO. REGIME JURÍDICO. MERCADO DE

VALORES MOBILIÁRIOS. MERCADO DE CAPITAIS. SOCIEDADE ANÔNIMA.
POLÍTICA PÚBLICA.
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ABSTRACT
The purpose of this master’s degree dissertation is to discuss the legal framework
for information (particularly disclosure rules) in securities markets.

Information can be defined in terms of its (i) relevance and (ii) novelty to
individuals. Generally, in a world where information asymmetry is the rule, information
can be said to reduce uncertainty and confer safety to act to the person that possesses it.
Due to its characteristics, information plays a central role in securities markets. It allows
for decision making, price formation and the exercise of rights, duties and powers by
investors.

Information can be understood as an expression of power and domination over
others. This nature is revealed more prominently in the securities markets context,
however, because of characteristics inherent to this market, as compared to other markets.
It is therefore the duty of the Brazilian State to care for the existence and development of a
legal framework for information in the national securities market, disciplining the conduct
of market participants to ensure more orderly, safer and juster interactions. Only through
the State’s action can the securities market achieve its constitutionally prescribed purposes
of furthering national development and the well-being of the Brazilian people.

KEY WORDS: INFORMATION. LEGAL FRAMEWORK. SECURITIES MARKETS.
CAPITAL MARKETS. CORPORATIONS. PUBLIC POLICY.

20

CONCLUSÕES
A noção de informação é antiga e comporta muitos significados. Por este motivo,
seu estudo depende, invariavelmente, do contexto e da identificação dos objetivos
científicos que se pretende alcançar em uma determinada empreitada. Aqui buscou-se
enfocar a noção basilar da informação e seu papel no âmbito da ordem social.

O esquema de ordenação social que presentemente organiza os seres humanos foi
inaugurado em fins do século XVIII, com a Revolução Americana e com a Revolução
Francesa. Por meio de tais levantes, os burgueses buscavam substituir o regime feudal,
calcado em critérios estamentais, por uma nova ordem fundada na liberdade e na
igualdade. Ao contrário do que à primeira vista possa parecer, contudo, a novel ordem não
tinha por objetivo liberar todos os homens e fazê-los iguais. Interessava aos burgueses
somente a liberdade das amarras do sistema produtivo, impostas pelas corporações de
ofício e pelas coroas, e a igualdade no processo político.

A nova ordem estabelecida após as Revoluções Burguesas a partir de uma proposta
conveniente àquela burguesia ascendente sofreu adaptações profundas, exigidas pela dura
realidade social dos últimos dois séculos, mas ainda hoje vigora e, como tal, organiza os
seres humanos. Nesse sentido, a ordem social pode ser definida como um fenômeno
sistêmico: um conjunto de interações humanas ordenadas de modo fundamentalmente
constante, ainda que apto a transformações.

A informação é fundamental para o funcionamento deste sistema, tendo estado
sempre intimamente ligada à própria História do homem e às transformações da ordem
social.
A informação pode ser entendida como o “conhecimento comunicado”, e é
geralmente definida em termos de sua (i) relevância e (ii) novidade para o indivíduo. De
tais características, e do fato de que a informação não se distribui de forma homogênea na
sociedade, resulta que a informação se presta, invariavelmente, às funções de conferir
segurança e de reduzir as incertezas dos agentes que a recebem.
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As diferenças informacionais entre grupos e entre indivíduos isoladamente
considerados implicam necessariamente a existência da incerteza. Por incerteza entende-se
a impossibilidade do indivíduo de saber algo com total segurança ou de agir com total
segurança se chamado a agir. A informação correta, porque introduz novos e importantes
elementos ao conjunto informacional do indivíduo, tende a reduzir o leque de incertezas do
sujeito.

Na qualidade de pressuposto da ação humana, fica claro porque a informação é
frequentemente

referida

como

verdadeiro

vetor

de

funcionamento

da

ordem,

impulsionando-a a constantes transformações. Contudo, as características da informação
desnudam também certas implicações para as relações travadas entre os indivíduos do
ponto de vista informacional.
Outrossim, no seio da ordem social encontram-se relações ditas “de poder”. O
poder manifesta-se tanto pela possibilidade de interferência legítima quanto pela
interferência mesma daquele que o exerce na esfera de interesses de terceiros, sendo que
tal interferência nem sempre é repressiva ou implica efeitos negativos. Nas relações de
poder, ocorre que um indivíduo ou um grupo ocupa posição tal que lhe permite impor sua
vontade sem o concurso da resistência de outro indivíduo ou grupo.

Desta definição decorre que a titularidade ou o controle da informação também
podem ser compreendidos como expressão de poder. O indivíduo que possui e/ou controla
a informação é apto a exercer enorme influência nas relações sociais – seja tomando
decisões para si, seja ditando comportamentos de terceiros. No limite, não é exagero
afirmar que a informação é elemento fundamental do sistema de ordem porque contém o
poder visceral à própria ordem.

Assim, de uma banda, como visto, quando introduz segurança, a informação chama
a ação. A dinâmica informacional permeia, pois, a todo tempo, as interações humanas, pelo
que a informação se revela como verdadeira força produtiva – talvez a maior força
produtiva do século XXI.
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De outra banda, a interferência informacional na esfera de interesses de terceiros
pode ultrapassar os limites tolerados pela ordem jurídica. Com efeito, não raro a
informação pode ser mantida em sigilo, divulgada, distorcida e manipulada, a depender dos
objetivos que comandam tais ações – invocando a ação de terceiros, às vezes em
injustificado detrimento destes. De modo correlato, a ausência da informação, assim como
a informação incorreta, invariavelmente afetam a capacidade de ação, resistência ou
oposição do indivíduo, sujeitando-o à vontade do outro.

Este padrão de interação, fundado na prevalência informacional, se revela desde as
situações ou negócios mais corriqueiros, nos quais a interferência ou a possibilidade de
interferência na esfera de terceiros se dá de forma legítima, e por isso é acolhida pela
ordem jurídica, até aquelas hipóteses em que a interferência efetivamente ultrapassa os
limites ditados pela ordem, configurando, em certos casos, hipótese de ilicitude.
Neste particular, merecem destaque as relações travadas em ambiente de mercado –
em especial, no mercado de valores mobiliários. Nele, a informação pode atuar tanto como
força que garante a segurança e permite o investimento, quanto poder que subjuga e coloca
em risco tanto o funcionamento do próprio mercado, quanto o atingimento das finalidades
constitucionais deste.

O mercado é ele mesmo ordem na medida em que constitui um conjunto de regras
que visam disciplinar o agir próprio dos indivíduos que atuam naquele mercado, o que lhes
confere regularidade e previsibilidade, requisitos indispensáveis para a efetivação das
trocas. A ordem de mercado hoje vigente se expressa como função do Estado liberal,
organizado estritamente para atendimento dos ideais burgueses. Todavia, a partir da
Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão, o Estado passou a progressivamente
abarcar novas funções com o fim de arbitrar as tensões sociais, sendo notável que as
Constituições passaram a refletir esta mudança.

Neste contexto, ao tratar da disciplina de mercado, fez a Constituição Federal a
opção por um regime de mercado organizado, impondo ao Estado o dever de regular a
atividade econômica (vide artigo 174 da Constituição Federal) e de perseguir os objetivos
de desenvolvimento e bem-estar quando da implementação de políticas públicas, atuando
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no e sobre o domínio econômico (vide artigo 170, artigo 192 e diversos outros). Estas
normas determinam um modo de atuação estatal, sendo que, no que diz respeito ao
mercado de valores mobiliários, tais normas impõem necessariamente a criação e a
administração de um regime jurídico para a informação.
A informação não se distribui de forma homogênea no mercado. Esta “nãoequivalência” é importante para a própria existência do mercado, na medida em que a
possibilidade de trocas com benefícios para as partes também repousa sobre as diferenças
informacionais entre elas. A informação é, pois, um bem precioso, posto que tende a
reduzir a incerteza do indivíduo que a possui. Com isso, a informação também permite a
tomada de decisão e a formação de preços, dos quais o mercado não pode prescindir.

Por estes mesmos motivos, em um ambiente como o mercado, em que os
indivíduos não estão em absoluta igualdade de condições, a informação pode se revelar
como verdadeira expressão de poder, dando origem a relações de dominação. Este é o caso
quando o exercício do poder informacional se dá de forma incompatível com as relações de
mercado, ou de forma ilegítima, abusiva ou ilícita. Em particular, é no mercado de valores
mobiliários que a natureza da informação como expressão de poder e dominação se revela
de forma mais aguda.

A informação é necessária para o mais básico funcionamento do mercado de
valores mobiliários, determinando a formação de preços e o exercício de direitos
patrimoniais e não-patrimoniais (por exemplo, o direito de participar da assembleia) e de
poderes (como o de votar em assembleia geral) adquiridos com a posição de sócio. Com
efeito, sem informação não há que se falar em mercado de valores mobiliários.

Entretanto, o potencial de dominação se revela no mercado de valores mobiliários a
partir da falta de incentivos de que dispõe a iniciativa privada para produzir sozinha
informações em níveis e padrões considerados adequados, bem como a partir da natureza
incorpórea dos valores mobiliários, de sua aptidão para a propagação de condutas ilícitas e
da qualidade do mercado de valores mobiliários como receptor da poupança social.
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Assim, o extenso arcabouço regulatório informacional do mercado de valores
mobiliários – desenvolvido primeiro nos Estados Unidos, após a Crise de 1929, para
depois ser adotado na maior parte do mundo – tem por fim imediato garantir que a
informação cumpra aquelas funções de determinantes na tomada de decisão, na formação
de preços e no exercício de direitos e poderes para os investidores em concreto ou em
potencial.

Mediatamente, o regime brasileiro da informação deve também dar o suporte
jurídico necessário para que o mercado de valores mobiliários desempenhe o importante
papel que lhe cabe no processo de desenvolvimento nacional. É o mercado de valores
mobiliários unicamente apto, afinal, a encaminhar parte dos recursos das poupanças de
longo prazo retidas para os setores mais produtivos da economia.

Segurança, rentabilidade e liquidez são critérios que orientam o poupador na
canalização da poupança para o investimento. O regime jurídico da informação no
mercado de valores mobiliários guarda estreita relação com o primeiro daqueles critérios,
garantindo segurança, ordem e justiça a um mercado no qual a natureza da informação
como expressão de poder e dominação pode se revelar, como visto, de forma muito mais
aguda do que na maioria dos outros mercados.
Nestas hipóteses – como é o caso do mercado de valores mobiliários – em que a
subjugação de um indivíduo ou de um grupo à influência ou interferência de outro é
altamente provável e não se coaduna nem com a existência e sobrevivência das relações
mercantis, nem com os valores tutelados pelo Direito, busca este último suprimir as
relações de dominação que se verificam e presidem a ordem por meio da substituição da
dominação dos agentes privados pela dominação da norma jurídica.

No mercado de valores mobiliários, apenas a existência de um regime
informacional capaz de garantir segurança aos investimentos e às trocas em uma realidade
marcada pela dominação pode assegurar o equilíbrio entre a liberdade do particular e a
consecução do interesse coletivo. O regime jurídico da informação faz isto de duas formas:
reduzindo o abismo informacional entre o emissor de valores mobiliários (e seus insiders)
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e o investidor, e demandando que todo o mercado disponha de um mesmo conjunto
mínimo de informações.

O que se almeja, pois, de um adequado regime jurídico da informação, não é a
igualdade absoluta, mas sim a segurança mínima de que as interações em mercado não
sejam a priori baseadas em dinâmicas de subordinação e dominação informacional, de
modo incompatível com a própria lógica que rege as legítimas relações mercantis.

É por isso que é possível afirmar que a segurança e a ordem de que depende o bom
funcionamento do mercado de valores mobiliários advêm do senso de justiça que decorre
das regras de tempo, forma, conteúdo e amplitude na divulgação das informações – e de
todo o regime de responsabilidade que as suporta. Tais regras buscam subordinar o
mercado ao princípio da igualdade informacional mínima, de modo a permitir a existência
e o funcionamento do mercado de valores mobiliários, e não a um imperativo categórico de
igualdade informacional absoluta imposto a todos os indivíduos.

Só pode o mercado de valores mobiliários cumprir com a sua função de promoção
do processo de desenvolvimento se o clima de dominação que distingue aquele mercado
for suplantado pela prevalência da ordem e da segurança. Estas últimas só podem existir se
for possível assegurar não só níveis informacionais adequados, mas também alguma
igualdade de acesso e processamento da informação pelos participantes do mercado
mercado – o que, em última análise, se traduz em justiça.

É dever do Estado brasileiro zelar pelo regime jurídico da informação no mercado
de valores mobiliários, hoje consubstanciado principalmente nas Leis nºs 4.728/65,
6.385/76 e 6.404/76, e na regulamentação específica editada pela CVM.

Em particular, é dever da CVM, no exercício de seu poder de polícia, disciplinar a
atuação dos participantes do mercado de modo a garantir interações mais justas, capazes de
conjugar o benefício particular que buscam os participantes do mercado com o inafastável
interesse coletivo. A busca pelo interesse coletivo, traduzida na perspectiva do
desenvolvimento e do bem-estar, é a função última que preside, e necessariamente deve
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presidir, a existência e evolução do regime jurídico da informação para o mercado de
valores mobiliários.
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